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Ardealului

furnizorul de electricitate, astfel orașul pe care îl 
păstorește a rămas fără iluminat public.

Primarul
orașului Geoagiu 
Simion Mariș

Pentru că a inițiat un proiect prin care stațiunea 
Geoagiu Băi a câștigat concursul național „EDEN - 
Destinații europene de excelență”, ca destinație turistică de 
excelență a României.

Primarul 
orașului Aninoasa, 

Ilie Botgros 
Pentru că nu și-a plătit datoriile către

de pupat... de blamat
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 II. Geoagiu - Orăștie

“ ► DN 7 Orăștie - Spini
C ► DN 7 Spini - Simeria 
7* ► DN 7 Mintia - Vetel—

► DN 7 Vetel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Petrila. str. Republicii

Calendar
t greco-catolic
Cuv. Chiriae Sihastrul

ț romano-catolic
Mihail, Gabriel și Rafael, 
arhangheli

Ciorbă 
de fasole
cu costiță

Ingrediente:

250 g fasole boabe
1 ceapă mare (150g)
1 morcov (1 OOg)
1 (elină mică (75g)
100 g costiță
40 ml ulei
1/2 legătură pătrunjel
sare

Mod de preparare:

Fasolea se poate pune de seara 
în apă, la înmuiat, Intr-o oală de 3 
litri se fierbe fasolea. După ce a 
clocotit 10 minute se schimbă apa. 
Această operație se repetă de 2-3 
ori.

între timp se curăță și se taie 
cubulețe ceapa, morcovul și țelina. 
Costița tăiată fâșii se rumenește 
puțin în tigaia de teflon. Se dă de
oparte. Peste grăsimea rămasă se 
adaugă uleiul și se pune ceapa la 
călit.

Se pun la fiert peste fasole le
gumele și costița. Se fierbe la foc 
mie circa 2 ore. Când este aproape 
gata se pune sare după gust. Se 
spală șt se toacă mărunt pătrunje
lul. Ciorba se poate servi caldă sau 
rece, decorată cu pătrunjel.

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725
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—ț-Sfântul Zilei —
Sfântul Cuvios 

Chiriae Sihastru
Sfântul Cuvios Chiriae Sihastru a viețuit pe vre

mea împărăției lui Teodosie cel Tânăr (408-450) și a 
lui Leon cel Mare (457-474) în cetatea Corint. Tatăl 
său se chema loan, fiind preot al bisericii din Corint, 
iar mama lui era Evdochia. Era nepot al lui Petru epis
copul, care l-a făcut citeț la aceeași biserică. Deci, îm
plinind el de la nașterea sa optsprezece ani, s-a dus la 
Ierusalim și, mergând în lavră, a fost făcut călugăr de 
marele Eftimie. Și, arătând el multă nevoință, a petre
cut 30 de ani în ascultările mănăstirii cu viața de obște 
apoi, la șaptezeci de ani, a început a se nevoi în peștera 
Sfântului Hariton, ca pustnic.

în vremea aceasta, se înmulțea eresul lui Origen, 
în Sfânta Cetate, la a cărui dezrădăcinare, Cuviosul 
Chiriae a îndurat multe osteneli, cu rugăciunea și cu
vântul, întorcând pe cei înșelați de la amăgire și 
întărind pe cei credincioși în dreapta credință și 
proorocind grabnica risipire a eresului, prin grabnica 
moarte a începătorilor ereziei, Hon și Leontie. Deci, 
la nouăzeci și nouă de ani ai vieții sale, a mers Cuvio
sul Chiriae la liniște și s-a liniștit în munte, vreme de 
încă nouă ani, înainte de sfârșitul său. Și avea Cuvio
sul un leu mare și înfricoșător, care nu vătăma pe frați, 
paznic al lui de tâlhari și al verdețurilor lui, de caprele 
sălbatice. Și era Sfântul Chiriae blând și primitor și 
spunea mai dinainte cele ce aveau să fie. Și era drept

inT.aiîoc,

la trup, cu cuviință și cu har, păstrând la peste o sută 
de ani toate părțile trupului întregi și neschimonosite 
de bătrânețe. Și niciodată nu s-a aflat sezând degeaba, 
ci, sau se ruga sau lucra ceva. Și, așa, ajungând la 
adânci bătrâneți și făcând multe minuni, cu harul lui 
Hristos, a răposat în Domnul.

HOROSCOP
Este o zi bună pentru activități fi

zice dificile. Ești gata de orice provo
care și în formă pentru a-ți atinge
scopurile propuse. Oboseala se va acumula pe
parcursul zilei pentru că nu programul va fi
aglomerat iar piedicile frecvente, dar vei fi
mulțumit de roadele culese în cele din urmă.

Apar niște bani de care poate ai 
și uitat: o fostă datorie, o dobândă, 
niște sume promise demult dar mereu 
amânate. Sumele din trecut, fie că vin
sau trebuie să plece - revin în prim plan și îți 
cer mai multă atenție.

Te simți prea legat de banii pe 
care-i ai, abordezi o atitudine ușor 
exagerată în privința cheltuielilor, de 
parcă nu ai vrea să dai bani pe nimic.
Unii te privesc ca fiind zgârcit, alții econom.

Valorifici foarte eficient timpul 
liber pentru a rezolva niște probleme 
importante pentru tine sau pentru a 
mai face puțină ordine prin datorii. 
Ești calm, organizat.

Pentru că ești motivat suficient 
de bine din punct de vedere financiar, 
ești gata să te apuci serios de treabă: 
entuziast, plin de energie, dornic să 
ajungi repede la rezultatele dorite.

Apar niște bani de care poate ai 
și uitat: o fostă datorie, o dobândă, 
niște sume promise demult dar mereu 1

29 septembrie 
de-a lungul timpului

1954: Se înființează CERN “Organisation Eu- 
ropeenne pour la Recherche Nucleaire"

1955: Premiera mondială a operei îngerul aprins, de 
Berghei Prokofiev are loc la Teatru La Fenice din Veneția.

1957: în Kyshtym, Uniunea Sovietică, explodează un 
Btta cu substanță radioactivă. Numărul morților e necunos
cut. 10 000 locuitori au trebuit evacuați.

1968: Premiera mondială a operei Ulisse, de Luigi 
Dallapiccola are Ioc Ia Opera din Berlin.

|S 1983: Premiera mondială a operei III. Symphonie, de 
fel/itold Lutoslawski are loc în Chicago.
■I W93: Un cutremur de 6,2 în regiunea Latur/Killari,

■alia, soldat eu 9.751 morți.
1004: Asteroidul Toutatis trece la o distantă de numai 

wai.719 km de Pământ.

lg Bancurile zilei
© © ©

Un evreu merge la măce
lărie: - Dați-mi un kilogram 
din peștele acela.

- Dar acela nu e pește, e 
came de porc.

- Eu nu te-am întrebat cum 
se numește peștele acela!

© © ©
Tatăl lui Ștrul e evreu și 

anamă-sa țigancă, într-o zi, 
vine Ștrul la mamă-sa și zice:

- Mamă, eu sunt mai mult 
evreu sau mai mult țigan?

- Nu știu, Ștrul, zise 
mama. Du-te și întreabă-1 pe 
taică-tău!

- Unde-i tata?
- în sufragerie, își caută 

moneda de 100 de lei pe care 
a pierdut-o ieri!

Se duce Ștrul la tată-său și 
îl întreabă:

- Tată, poate poți tu să-mi 
dai un răspuns la întrebarea

S-au născut:

1910: Arsenie Boca ieromonah, teolog și artist român 
(d. 1989)

1912: Michelangelo Antonioni, regizor italian (d. 2007)
1931: James Watson Cronin, fizician american
1936: Silvio Berlusconi, politician italian
1938: Constantin Ciosu, caricaturist român
1943: Lech Walșsa, președinte al Poloniei, laureat al 

Premiului Nobel
1948: Theo Jorgensmann, clarinetist german
1968: Traian Constantin Igaș, politician român
1949: Gheorghe Funar, politician român
1976: Andriy Shevchenko jucător de fotbal

Comemorări:

0855: Lothar I, împărat romano-german
1560: Gustav I, rege al Suediei (n. 1496)
1833: Ferdinand al Vll-lea, rege al Spaniei (n. 1784)
1898: Louise de Hesse-Kassel, soția regelui Christian 

al EX-lea al Danemarcei (n. 1817)
1902: Emile Zola, scriitor francez (n.1840)
1997: Roy Fox Lichtenstein, pictor american (n. 1923)
2001: GelluNaum, scriitor român (a. 1915)

amânate. Sumele din trecut, fie că
vin sau trebuie să plece - revin în prim plan și 
îți cer mai multă atenție. Aruncă o privire în
apoi să vezi ce afaceri au rămas neterminate.

Aștepți prea mult de la persoana 
iubită, pretențiile tale față de aceasta 
sunt prea mari și nu le poate atinge. 
Pentru că ți-ai făcut iluzii să primești
ceva de la partener iar acesta uită sau nu știe
să ofere, vei fi dezamăgit.

Situația financiară cunoaște o 
echilibrare, o ameliorare binefăcă
toare. Este posibil să intri în posesia 
unor sume de bani menite să resta
bilească echilibrul financiar.

îți dedici toată ziua familiei și 
partenerului de viață, oferind aten
ție, afecțiune și ocrotire celor care te 
iubesc. Ești fericit alături de per-
soana iubită și petreceți zile romantice și tan
dre împreună.

La serviciu, nimic nu te mai în
cântă, și aștepți cu nerăbdare să se 
termine ziua de lucru, care pare inter
minabilă. încearcă să-ți faci ziua mai

asta, eu sunt mai mult evreu 
sau mai mult țigan?

- Nu știu, dar de ce în
trebi?

- Un băiat care locuiește 
cu noi pe stradă își vinde bici
cleta, iar eu nu știu ce să fac, 
să încerc să mă tocmesc sau să 
aștept până la noapte și să i-o 
fur...

© © ©
Trei evrei au magazinele

alăturate. Primul are un afiș 
foarte mare pe care scrie: 
"Aici găsiți produsele de cea 
mai bună calitate!".

Al doilea are un afiș, la fel 
de mare: "Aici cumpărați la 
cele mai mici prețuri!".

Al treilea are, bineînțeles, 
și el un afiș foarte mare: "Pe 
aici este intrarea!".

© © ©

plăcută, participând la diverse activități.

Șansa bună este cu tine în tot ce 
întreprinzi în viața familială. Ori iei 
o decizie de zile mari ori este vorba 
de un eveniment fericit în plan senti
mental.

Ispita rea trece prin viata ta sen
timentală ori partenerul îți pregătește 
o surpriză neplăcută ce poate avea

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaelal9@yahoo. corn)

Editor coordonator: Irina NĂSTASE

consecințe grave. Tentațiile de a călca strâmb,
de a minți sau a fi mințit, își fac simțită pre
zența în tot ce este legat de sentimente.
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jg Tabloul "f cit »i”, de Nicoiae Grigorescu, cure va fi scos la licita

ție, joi, de la ora 19.00, la Opera Națională București, ar putea fi cea 
mai scumpă lucrare vândută vreodată în România, au declarat repre
zentanții casei Art mark, marți, într-o conferință de presă.

Parcul Tineretului din Brad, strălucire cu iz pestinențial
Parcul Tineretului din Brad a fost 

inaugurat cu mult fast în urmă cu puțină 
vreme. Investiția cu care se laudă pri
marul Florin Cazacu este însă încă un 
exemplu, că edilul din Brad nu este în 
stare să ducă nici un proiect până la 
capăt.

Brădenii care doresc să se relaxeze 
în parcul, pentru reabilitarea căruia 
Ministerul Mediului a plătit 880.000 de 
lei, pierd orice bucurie de a-și petrece 
timpul în natură când au nevoie de o 
toaletă.

Primarul Cazacu nu a cerut 
proiectanților să prevadă în dotarea par
cului o toaletă. Așa încât, unicul WC se 
află undeva în spatele scenei din parc și 
este de fapt un focar de infecție mizer
abil. Accesul în construcția din beton 
este blocată de o mizerie greu de de- 
cris. Părinții sunt nevoiți să-și ducă 
'pii în spatele digului, pe malul 

Jrișului, dacă aceștia doresc să 
folosească un WC.

„Parcul este frumos, dar din 
păcate toaleta este mizerabilă. Venim 
aici cu copii, dar nu putem să stăm mult

Primăria Ilia a soluționat problema
emiterii titlurilor de proprietate
Problema eliberări titlurilor de 
proprietate cu care se confrun

tau angajații Primăriei Ilia a 
fost soluționată la termen. în 

urmă cu două săptămâni, 
funcționarii publici ai Primă
riei Ilia aveau termen limită 

pentru eliberarea titlurilor de 
propietate cetățenilor care deți- 
i yw teren pe raza comunei, în 
vederea exproprierii parcelelor 
prin perimetrul cărora umează 
să se construiască tronsonul de 

autostradă Lugoj - Deva.

Funcționarii din Primăria Ilia 
au fost puși în fața unei probleme 
foarte complicate, a cărei rezolvare 
necesita o muncă deosebit de 
migăloasă. Odată cu începerea 
elaborării documentației necesare 
pentru licitația de execuție a 
lucrărilor la tronsonul de autostradă 
Lugoj - Deva, care va tranzita și co
muna Ilia, angajații din Primăria co
munei Ilia trebuiau să elucideze 

•oblema titlurilor de proprietate 
care au fost emise cetățenilor, în ul
timii 20 de ani. După mai multe ore 
suplimentare și deplasări în teren 
alături de echipa de topografi și pro
prietarii terenurilor, Primăria Ilia a 
reușit să se încadreze în termenul 
limită de eliberare a titlurilor de 
proprietate.

25 de parcele de teren 
vor fi afectate de 
construcția autostrăzii

Una din dificultățile cu care s- 
au confruntat a fost indetificarea 
proprietarilor reali, doarece, în
cepând cu anii ’90, au fost eliberate 

pentru că, la un moment dat, micuții cer 
să meargă la WC și nu avem ce face. 
Ori îi ducem acasă, ori pe malul 
Crișului”, declară Ioana Vasiu, o femeie 
din Brad, care vine zilnic în parc cu cei 
doi copii ai săi.

Vorbe multe, 
fapte puține

La inaugurarea parcului, primarul 
municipiului Brad s-a lăudat cu 
investiția făcută, chiar dacă banii pentru 
aceasta au fost plătiți în fondurile Min
isterului Mediului. De asemenea, edilul 
a declarat: „Mă bucur să văd că în 
fiecare zi, sute de brădeni petrec clipe 
frumoase aici. Parcul are, de asemenea, 
și un rol educativ pentru cei tineri, 
aceștia trebuind să învețe să mențină 
curățenia în mod corespunzător, atât în 
parc, cât și în întregul municipiu”.

Frumoasele vorbe ale primarului 
nu sunt însoțite și de fapte. întrebat de
spre lipsa de susținere a Primăriei față 
de acțiunea de curățenie a zonelor 

mai multe titluri de proprietate, la 
persoane diferite, însă pentru 
aceeași suprafață de teren, fiind 
situații în care pe o singură parcelă 
de teren au fost eliberare cinci astfel 
de titluri. O altă problemă a fost 
înstrăinarea terenurilor de către pro
prietari, însă contractele de vânzare- 
cumpărare nu figurau ca fiind 
legalizate la notar. Astfel, pentru 
construcția tronsonului de 
autostradă Lugoj - Deva, care face 
parte din Culoarul IV Pan Euro
pean, și care tranzitează și comuna 
Ilia au fost identificate 25 de parcele 
ce vor fi afectate de lucrări. Propri
etarii, care în prezent au în posesie 
titlurile de proprietate vor beneficia 
de despăgubiri pentru suprafețele de 
teren care vor fi afectate direct de 
construcția autostrăzii.

Din totalul de 25 de parcele pe 
suprafața cărora va fi construită au

verzi, programată sâmbăta trecută, la 
care au luat parte câțiva zeci de volun
tari și despre toaleta din modemul parc 
al Tineretului, Cazacu a refuzat orice 
dialog cu Glasul Hunedoarei.

Alexandru Avram

Intrarea în WC 
este imposiblă

tostrada, doar 10 la sută nu au o 
situație clară. în acest caz, Primăria 
Ilia vine în întâmpinarea proprietar
ilor cu o soluție, drept pentru care 
aceștia nu vor pierde sumele de bani 
acordate drept despăgubire. Toate 
terenurile, pentru care nu s-a putut 
emite titlul de proprietate aferent, 
vor trece în posesia Primăriei Ilia, 
unde vor rămâne până la 
prezentarea de către proprietar a 
dovezii legale care să ateste că 
terenul disputat îi aparține.

Totodată, primăria va deschide 
un cont bancar unde vor fi virate 
sumele de bani pentru expropriere, 
care mai apoi vor fi transferați pro
prietarilor terenurilor afectate de 
construirea autostrăzii, pe măsură 
ce-și pot dovedi proprietatea cu acte 
legale.

Irina Năstase

La Școala nr. 10 din Hunedoara
se reiau cursurile
Elevii de la Școala Generală 
Nr. 10, din municipiul Hune

doara, au fost nevoiți să se 
întoarcă, ieri dimineață, la 
celelalte două unități de în
vățământ, unde au fost re

partizați în urma comasării. 
Dacă în urmă cu două zile, 

profesorii nu au intrat la ore, 
ieri copiii au fost cei care nu 

au avut acces în clădire.

Pregătiți pentru cursuri, zeci de 
elevi „s-au lovit” ieri, de un afiș po
stat la Școala Nr. 10, prin care erau 
anunțați că școala va fi redeschisă 
abia mâine (n.r.- azi), atunci când o 
să le fie asigurată paza. Copiii au fost 
nevoiți să meargă la celelalte două 
școli din municipiu, și anume Nr. 9 și

ANUNȚ PUBLIC
FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A PESCARILOR SPORTIVI 

DIN ROMÂNIA (FNPSR), cu sediul în Alba Iulia, str.Octavian 
Goga, nr.7, județul Alba, titular al proiectului “Lucrări de con
struire și amenajare zonă de pescuit”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru 
proiectul “Lucrări de construire și amenajare zonă de pescuit”, 
propus a fi amplasat în municipiul Orăștie - extravilan, Pășunea 
Seusa, f.n., jud.Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, 
jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 
8 - 14), precum și la următoarea adresă de internet: 
www.apmhd.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț, până la data de 04.10.2010 (inclu
siv).

Nr.12. Reprezentanții Inspectoratului 
Școlar Județean (IȘJ) Hunedoara au 
fost anunțați de cei de la Primăria 
Municipiului Hunedoara, că de astăzi 
vor putea oferi copiilor paza necesară 
pentru ca aceștia să-și desfășoare ac
tivitatea în condiții optime, în această 
unitatea de învățămât.

Petronela Tămaș

http://www.apmhd.ro
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Prinși fără permis 

de conducere

O nouă cerere de eliberare din arest, o nouă respingere
Cererea Oanei Timiș de eliberare din arest a fost respinsă,

ieri, de magistrații hunedoreni
Doi hunedoreni au fost 

depistați de polițiști, în trafic, în 
timp ce conduceau autoturisme 
farăsă dețină permis de conduc
ere. Sorin C., în vârstă de 36 de 
ani, din Orăștie, a fost oprit de 
polițiști, în timp ce conducea un 
autoturism, pe strada Unirii, din 
Orăștie. în urma verificărilor 
efectuate s-a constatat că 
bărbatul nu avea permis. Un alt 
bărbat, Gigi F., de 20 de ani, din 
comuna Dobra, a fost depistat de 
oamenii legii, pe strada De
pozitelor, din Deva, conducând 
fără a avea permis. în ambele 
cazuri, au fost întocmite dosare 
de cercetare penală, pentru 
comiterea infracțiunii de con
ducere a unui autovehicul pe 
drumurile publice fără a deține 
gprmis de conducere.

Rănit grav pe DN 7

Un bărbat din comuna Vețel 
a fost grav rănit în urma unui ac
cident produs pe DN 7. în timp 
ce conducea o autospecială, în 
afara localității Leșnic, Petru D., 
în vârstă de 40 de ani, din Deva, 
nu a păstrat distanța 
corespunzătoare, față de un 
moped. Conducătorul mopedu- 
lui, Antonel D., de 40 de ani, cir
cula regulamentar. Acesta a 
redus viteza, iar conducătorul 
autospecialei nu a observat la 
timp, lovindu-1 din spate. în 

' urma impactului, mopedul a in
trat în coliziune cu o
autoutilitară, care staționa pe 
partea carosabilă, iar
conducătorul mopedului a fost 
grav rănit. Cercetările continuă 
sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Băut la volan

„Orbit” de aburii alcoolu
lui, conducătorul unui autotur
ism, Octavian T., de 43 de ani, a 
ratat o curbă la dreapta, din 
cauza vitezei, iar la intrarea în 
localitatea Strei, pe DN 66, a in
trat cu autoturismul într-un gard 
ce împrejmuia curtea unui imo
bil. La locul accidentului au 
ajuns și polițiștii care, în mo
mentul în care s-au apropiat de 
șofer, au fost „loviți” de un 
miros puternic de alcool. 
Bărbatul a refuzat testarea cu 
aparatul etilotest și a cerut, în 
schimb, să fie transportat la Spi
talul Dr. Alexandru Simionescu 
Hunedoara, pentru a i se recolta 
probe de sânge pentru stabilirea 
alcoolemiei.

Petronela Tămaș
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Fiica primarului din Hațeg, 
Oana Timiș, arestată preventiv 
în dosarul „Ketamina”, a soli
citat ieri instanței de judecată, 
eliberarea din arest, însă ma

gistrații hunedoreni au respins 
cererea acesteia. Decizia ma- 

gistraților este supusă recursu
lui, în termen de 24 de ore de 

la comunicare.

Tânăra a fost reținută, în urmă 
cu mai bine de o lună, alături de alte

Pensionar tâlhărit
in propna-i casa

Un pensionar în vârstă de 65 
de ani, din Lupeni, a fost bătut 
în propria-i locuință și a rămas 
fără bani și mai multe bunuri.

Incidentul s-a produs seara, în 
jurul orei 19, când trei tineri au forțat 
ușa locuinței lui Aurel H. și au intrat în 
casa acestuia, gândindu-se probabil că 
nu este nimeni acasă. Când tinerii in
fractori „au dat cu ochii” de bărbat nu 
au găsit altă alternativă decât cea de a- 
1 lua la bătaie. Astfel, după ce i-au 
„cărat” pumni și picioare, i-au furat 200 
de lei și mai multe bunuri, prejudiciul 

Societate Comercială din Deva 

angajează

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea devizelor 
în construcții și construcții hidrotehnice. Se oferă salar 
motivant.

* Instalatori, dulgheri, zidari cu experiență în 
construcții și în amenajări de teren.

Informații la telefon: 0254/234.448 
de luni până vineri între orele 8-16.

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr/121. D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 5 74 092; 0354/501021.

28 de persoane, pentru comiterea 
infracțiunilor de trafic și consum de 
droguri de risc, ketamină.

Oana Timiș a solicitat, ieri, 
magistraților hunedoreni să fie 
cercetată în libertate cu interdicția 
de a părăsi localitatea de domiciliu. 
Tânăra a declarat, în fața instanței, 
că acuzațiile care i-au fost aduse de 
procurori nu sunt reale. Practic, ea 
nu este traficant de droguri și nici 
nu a finanțat vreo astfel de rețea, re
cunoscând că a fost doar consuma
tor de ketamină. (M.T.)

total fiind de 500 de lei. Oamenii legii, 
alertați de fiul bărbatului agresat, au 
reușit să îi identifice, la scurt timp după 
comiterea faptei, pe cei trei tineri, 
Alexandru C., de 28 de ani, Robert K., 
de 26 de ani, și Ioan M., de 21 de ani, 
toți din Lupeni. Au reușit de asemenea 
să recupereze 40 la sută din prejudiciul 
creat. Cei trei bărbați au fost reținuți, 
fiind prezentați Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Petroșani, care a emis pe 
numele acestora mandate de arestare 
preventiva pentru 29 de zile, pentru 
comiterea infracțiunii de tâlhărie. (P.T.)

Cercetat pentru înșelăciune 
cu contracte de leasing

Administratorul unei
societăți comerciale din Deva este 
suspectat că a prejudiciat o firmă 
din Cluj, cu peste 1 500 000 lei, 
emițând facturi pentru 40 de auto
turisme achiziționate în leasing, 
neconforme cu realitatea.

Polițiștii Serviciului de In
vestigare a Fraudelor Hunedoara 
au început urmărirea penală îm
potriva lui Ionel B., de 41 de ani, 
din Deva, pentru săvârșirea 
infracțiunii de înșelăciune. în anul 
2008, suspectul a indus în eroare 

ANUNȚ PUBLIC

SC STUDIO LINE SRL cu sediul în localitatea Deva, str. 
Minerva, nr. 10, județul Hunedoara anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Producție mobilier”, situat în localitatea Deva, str. Minerva, 
nr. 10, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din 
Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi 
(orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Societate comercială 
angajează

o societate comercială din Cluj- 
Napoca, în urma încheierii a 40 de 
contracte de leasing pentru 40 au
toturisme de proveniență străină. 
Astfel, a emis facturi care nu au 
fost conforme cu realitatea, 
trecând un alt an de fabricație 
decât cel real, prejudiciul creat 
fiind de 1.550.774 lei. Cercetările 
continuă cu suspectul în stare de 
libertate pentru stabilirea întregii 
activități infracționale.

Petronela Tămaș



O sută de ani de la nașterea Părintelui
Arsenie Boca - Sfântul Ardealului
Astăzi se împlinesc o sută de 
ani de la nașterea Părintelui 

Arsenie Boca, numit și Sfântul 
Ardealului, personalitate mar

cantă a Ortodoxiei române, 
care s-a născut, a trăit o parte 

a vieții sale monahale și își 
doarme somnul de veci în pă

mântul Hunedoarei.

Țara Zarandului a intrat deja de 
multă vreme în conștiința românilor, 
atât ca ținut unde s-au desfășurat unele 
dintre cele mai importante momente ale 
istoriei naționale, loc de închinare și 
">elerinaj la mormintele eroilor, dar și 
ea spațiu în care s-au născut, au trăit și 
au trecut la cele veșnice mari 
personalități ale neamului. De aceea, nu 
este întâmplător poate faptul că aici, în 
Țara Zarandului, a văzut lumina zilei și 
F "ntele Arsenie Boca, numit și Sfân- 
trrrArdealului, personalitate de frunte a 
Ortodoxiei naționale, considerat cel 
mai mare duhovnic român al secolului 
XX.

începuturile

în urmă cu o sută de ani, pe 29 
septembrie 1910, se năștea în satul Vața 
de Sus, într-o locuință modestă din 
locul numit „Bujoara”, Zian Boca, cel 
care va deveni cunoscut sub numele 
monahal de Arsenie Boca. După studi
ile făcute la școala primară din satul 
natal, urmează cursurile Liceului 
'Avram Iancu” din Brad, pe care îl 

absolvă în anul 1929. în același an se 
înscrie la Institutul Teologic din Sibiu, 

lizând studiile teologice în 1933. 
Continuă studiile urmând cursurile

Cugetări ale Părintelui Arsenie Boca
„M-am pomenit credincios de copil. Când am intrat în preoție, am aflat, 

lucru de speriat, teologi și călugări care se îndoiesc de existența lui Dumnezeu. 
Am înțeles apoi că îndoiala până la o limită, întru atât întru cât e căutarea 
sinceră a unui răspuns, nu e un păcat, ci o discuție, dar dacă îndoiala trece la 
negarea lui Dumnezeu, e cădere, decăderea, și mântuirea ta s-a închis.

Una din pricinile pentru care Dumnezeu e pus la îndoială, e existența 
suferinței, existența răului, deși suferința nu se poate asimila răului în în
tregime (ex. bătaia din copilărie, pedagogia vârstei copilărești, nu mai e 
Socotită un rău, când trece din copilărie). E drept sunt și suferințe greu de 
înțeles. De ce unul se naște în palat și altul în cort ? Aceștia se vor lua la bătaie, 
altă suferință.

Unul din Sfinți Părinți meditând asupra suferinței, zice că aceasta așa 
vine asupra noastră, din iconomia Providenței, ca și corectură a greșelilor 
libertății noastre.

1. Pedeapsă pentru păcatele făcute; 2. măsură preventivă pentru greșelile 
viitoare, pe care fără frâna suferinței, Dumnezeu știe că le vom face și astfel 
le oprește și 3. de încercare a credinței, ca la iov.”

Academiei de Arte Frumoase din 
București, unde a avut ca profesori pe 
Francisc Șirato și Costin Petrescu. își 
completează cunoștințele și cu studii de 
anatomie, iar înclinarea sa spre mistică 
este potențată de participarea la 
prelegerile lui Nichifor Crainic.

Repere ale vieții 
monahale

După terminarea studiilor, în 
1939, urmează o scurtă perioadă de de
prindere a vieții călugărești la o 
mănăstire de la Muntele Athos. în 
același an intră în obștea Mănăstirii 
Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, 
unde este și primit în monahism, un an 
mai târziu, sub numele de Arsenie. 
„Mișcarea de reînviere duhovnicească 
de la Sâmbăta” inițiată de Părintele Ar
senie Boca primește o anvergură 
națională, stârnind atenția Securității. 
Ridicat la rangul de ieromonah, iar mai 
apoi protosinghel, Arsenie Boca devine 
în 1948 starețul mănăstirii Prislop. 
După ce în 1950 locașul monahal se 
transformă în mănăstire de maici, 
Părintele Arsenie Boca rămâne ca 
duhovnic. în anul 1959 este îndepărtat 
din mănăstire și începe perioada 
pribegiei la București, timp în care 
lucrează ca pictor în mai multe ateliere 
din Capitală. în 1968 se pensionează 
primește o încăpere în așezământul 
monahal de la Sinaia unde își 
amenajează chilia și atelierul de 
pictură. în acest loc s-a retras după 
1984 și aici a trecut la cele veșnice, la 
28 noiembrie 1989, în vârstă de 79 de 
ani. A fost înmormântat, după dorința 
proprie, la mănăstirea Prislop, la 4 de
cembrie 1989.

Martiriul închisorilor 
comuniste

Având tendința de a deveni o 
figură proeminentă a Ortodoxiei, 
Părintele Arsenie a intrat de timpuriu în 
atenția organelor represive ale statului 
comunist, fiind arestat pentru prima 
oară la Râmnicu Vâlcea în 1945. Apoi, 
în 1948, a fost din nou anchetat, de astă 
dată la Făgăraș, pentru acuzația de spi- 
jinire a rebelilor anticomuniști din 
Munții Făgărașului. în 1951, Părintele 
Arsenie este „ridicat”, anchetat și apoi 
trimis la Canal, de unde este eliberat în 

1952. Urmează alte perioade de arest și 
anchetare la Timișoara, Jilava, Oradea.

Activitatea 
de cărturar și artist

Datorită însușirilor intelectuale, 
dar și talentului artistic, Părintele Arse
nie a avut și o intensă activitate de 
cărturar și artist. La întoarcerea sa de la 
Muntele Sfânt a adus câteva manu
scrise ale Filocaliei pe care le-a dat 
Părintelui Dumitru Staniloae, cu care a 
colaborat apoi la traducerea și tipărirea 
lucrării în limba română. îndepărtat 
forțat din monahism, lucrează ca pictor 
la Atelierul de pictură al Patriarhiei de 
la Schitul Maicilor. După ieșirea la pen
sie, în 1968, începe cea mai importantă 
operă artistică, pictura bisericii paro
hiale din Drăgănescu, de lângă 
București, lucrare pe care o finalizează 
15 ani mai târziu. După 1989 au văzut 
lumina tiparului și unele dintre scrierile 
sale care circulaseră multă vreme în 
manuscris. Dimensiunea personalității 
Părintelui Arsenie Boca sporește an de 
an datorită imaginii mistice și duhului 
proorocesc cu care a dovedit că fusese 
înzestrat în timpul vieții.

Cătălin Rișcuța
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Rugăciunea 
Părintelui 
Arsenie Boca

„Doamne Iisuse Hristoase, 
ajută-mi ea astăzi toată ziua să am 
grijă să mă leapăd de mine însumi, că 
cine știe din ce nimicuri mare vrajbă 
am să fac, și astfel, ținând la mine, Te 
pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase ajută- 
mi ca rugăciunea Prea Sfânt Numelui 
Tău să-mi lucreze în minte mai re
pede decât fulgerul pe cer, ca nici 
umbra gândurilor rele să nu mă în
tunece, că iată mint în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină 
între oameni, ai milă de noi, că 
umblăm împiedicându-ne prin în
tuneric. Patimile au pus tină pe ochiul 
minții, uitarea s-a întărit in noi ca un 
zid, împietrind inimile noastre și toate 
împreună au făcut temnița în care Te 
ținem bolnav, flămând și fără haină, 
și așa risipim în deșertăciuni zilele 
noastre, umiliți și dosădiți până la 
pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină 
între oameni, ai milă de noi. Pune foc 
temniței în care Te ținem, aprinde 
dragostea Ta în inimile noastre, arde 
spinii patimilor și fă lumină sufletelor 
noastre.

Doamne, Ceia ce vii în taină 
între oameni, ai milă de noi. Vino și 
Te sălășluiește întru noi, împreună cu 
Tatăl și cu Duhul, că Duhul Tău cel 
Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine 
negrăite, când graiul și mintea noastră 
rămân pe jos neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină 
între oameni, ai milă de noi, că nu ne 
dăm seama ce nedesăvârșiți suntem, 
cât ești de aproape de sufletele noas
tre și cât Te depărtăm prin rcirimile 
noastre, ci luminează lumina Ta peste 
noi ca să vedem lumea prin oc’iii Tăi. 
să trăim în veac prin viața Ts, lumina 
și bucuria noastră, slavă î ic. Amin.”

Fragment din Autobiografia 
Ieromonahul Arsenie
R. Vâlcea, 17 iulie 1945

„Știam că tot ce pățesc oamenii, li se trage de pe urma greșelilor 
sau păcatelor. (...) I-am învățat să fie curați față de oameni și față de 
Dumnezeu; să dea Cezarului ce e al Cezarului (ascultare cetățenească, 
dajdie) și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu (cuget curat, suflet pu
rificat și trup curățit de patimi). Despre această învățătură, martori îmi 
sunt toți cei ce-au ascultat povețele cele după Dumnezeu pe care li le- 
am dat: iubirea de Dumnezeu, iubirea de toți oamenii, fără deosebire, 
și viața curată, care fac cu putință reîntoarcerea noastră, a împlinito
rilor, iarăși în împărăția de obârșie, de unde ne-a trimis Dumnezeu spre 
scurtă cercare a cumințeniei și a iubirii noastre, pe pământ, în stadia și 
arena vieții. Asta îmi este toată misiunea și rostul pe pământ, pentru 
care m-a înzestrat cu daruri - deși eu sunt nevrednic. Pentru asta sunt 
solicitat în toate părțile, ca să propovăduiesc iubirea lui Dumnezeu și 
sfințirea oamenilor prin iubire. De alte gânduri și rosturi sunt străin.”
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Mariah Carey a căzut pe scenă

Pubtnmția hi Touch anunță cu surle și trâmbițe că ftniștea căminului celebrului cuplu 
Pitt-Jolie , a fost zguduită de un incident extrem de neplăcut: Brud Pitt a văzul scenele 
de ske dintre Angina Jolie și Johnny Depp din filmul "The Tourist". In Touch susține 
că Brad Pitt a fast șocat de erotismul excesiv al sexului practicai in film de. ingetina și 
Johnny i<o> mafia a venit, bineînțeles, pe o filieră anonimă, dur extEvui de apropiată 
cuplului. Respectiva sursă a declarat că Brad s-a simțit "gelos și tr.ădut".

Elizabeth Taylor vinde o parte din colecția
în timpul unui concert

Cântăreața americană Mariah 
Carey a trecut printr-un moment 
stânjenitor, sâmbătă, când s-a 
împiedicat din cauza pantofilor cu 
tocuri foarte înalte pe care îi purta și 
a căzut pe scenă, în timpul unui con
cert pe care l-a susținut la Singapore, 
potrivit contactmusic.com.

Cântăreața americană a fost 
invitată să susțină un recital cu ocazia 
Marelui Premiu de Formula 1 din 
Singapore. Incidentul s-a produs la 
mijlocul piesei "Make It Happen".

Ajutată să se ridice de către unul 
dintre dansatorii ei, Mariah Carey a 
dovedit că are prezență de spirit și a 
glumit declarând: "Am făcut asta 
intenționat".

După acest incident, cântăreața 
a apelat la unul dintre asistenții din 
spatele scenei care a ajutat-o să 
"scape" de acei pantofi, diva prefer
ând să iși continue concertul cântând 
desculță.

Mariah Carey a cunoscut succe
sul în anii '90, prin lansarea unui 
album care îi poartă numele. Potrivit 
revistei Billboard, Mariah a fost cea 
mai de succes cântăreață în Statele 
Unite în anii '90. Popularitatea sa a 
intrat în declin începând cu anii 2000, 
când s-a despărțit de studioul ei de 
înregistrări. Diva, considerată una 
dintre cele mai bune voci ale tuturor 
timpurilor, s-a reîntors pe scena

Wyclef Jean a fost spitalizat
din cauza stresului

Wyclef Jean a fost spitalizat în 
cursul weekendului trecut din cauza 
stresului și oboselii, a anunțat, luni, 
agentul de presă al artistului, Maria 
Salzman.

muzicii pop în 2005, cu albumul 
"The Emancipation of Mimi", care a 
avut un imens succes.

Albumul ei "E=MC2", lansat în 
aprilie 2008, s-a vândut în peste 1,3 
milioane de copii doar în Statele 
Unite și i-a oferit artistei americane 
șansa de a avea cel de-al 18-lea single 
No. 1 în Billboard Hot 100, grație pie
sei "Touch My Body". Cu această 
piesă, Mariah Carey l-a depășit pe 
Elvis Presley și a urcat pe a doua 
poziție în clasamentul artiștilor cu 
cele mai multe piese devenite No. 1 în 
Billboard Hot 100, în ultimele 
decade. Prima poziție a acestui clasa
ment este ocupată de trupa The Bea
tles, care a avut 20 de piese devenite 
No.l.

între timp, cântărețul în vârstă 
de 37 de ani a fost externat și se află 
acasă, sub supraveghere medicală 
"Se va întoarce la lucru peste o 
săptămână, iar până atunci, familia sa 
vă cere să îl lăsați să se odihnească", 
a mai spus Salzman.

Wyclef Jean a renunțat la ideea 
de-a candida la președinția statului 
Haiti și s-a concentrat asupra noului 
său album la care a lucrat intens în ul
timele săptămâni.

de artă moștenită de la tatăl ei
Actrița Elizabeth Taylor va 
scoate la licitație o parte din 

colecția de artă pe care a moș
tenit-o de la tatăl ei, ce cu
prinde câteva lucrări ale 
pictorului galez Augustus 

John, informează 
express.co.uk.

Actrița a moștenit această colecție 
de la tatăl ei, Francis Taylor, un comer
ciant de artă din Londra, care a reușit să 
salveze câteva desene ale pictorului 
Augustus John, pe care artistul galez le- 
a distrus într-un acces de furie în anii 
1930.

Desenele, schițele și tablourile vor 
fi vândute în cadrul unei licitații ce va

Gloria Stuart, una din actrițele
din filmul "Titanic", a murit

Gloria Stuart, una dintre actrițele 
de prim rang de la Hollywood în anii 
1930, care a redevenit celebră în 1997 
odată cu rolul supraviețuitoarei Rose în 
filmul "Titanic", regizat de James 
Cameron, a murit la vârsta de 100 de 
ani, informează Reuters.

Fiica ei, Sylvia Thompson, a de
clarat pentru Los Angeles Times că 
actrița Gloria Smart a decedat în 

fi organizată de casa Chiswick Auctions 
din Statele Unite.

Cele 44 de desene, tablouri și 
schițe reprezintă nuduri și portrete, 
fiecare dintre acestea având un preț es
timativ cuprins între 300 și 1.300 de 
dolari.

Actrița Elizabeth Taylor și-a 
câștigat celebritatea la vârsta de 12 ani, 
cu rolul din filmul "Vis de glorie" 
(1944). A primit și două premii Oscar, 
pentru "Butterfield 8" (1960) și "Cui îi 
e frică de Virginia Woolf?" (1966), Tay
lor a fost căsătorită de opt ori - de două 
ori cu actorul Richard Burton. Prima 
dată, ea și Burton s-au căsătorit în Mon
treal, Canada, în martie 1964, cei doi 
divorțând în iunie 1974. 16 luni mai 
târziu, cei doi actori s-au căsătorit din 

noaptea de duminică spre luni, în 
locuința ei din Los Angeles. Actrița a 
fost diagnosticată cu cancer mamar în 
urmă cu cinci ani, însă reușise să 
învingă această maladie.

Gloria Smart s-a născut pe 4 iulie 
1910 în Santa Monica și a studiat arta 
dramatică și filosofia înainte de a juca 
în piese de teatru și mai târziu în filme 
produse la Hollywood.

nou, însă a doua lor căsnicie a dura 
doar nouă luni.

Actrița a jucat în filme din genuri 
diverite, apărând la începutul carierei în 
horrorul "Omul invizibil" (1933), iar 
apoi jucând alături de Shirley Ter Iș 
în "Poor Little Rich Girl" și colaborând 
cu regizorul Busby Berkeley la rolul 
din "Gold Diggers of 1935".

După ce contractele sale au expirat 
la începutul anilor 1940, actrița a jucat 
tot mai puțin în filme și a început să 
picteze. Gloria Smart a renunțat să mai 
joace în filme în 1946, iar după aproape 
30 de ani, a reînceput să joace în 
producții de televiziune.

Lungmetrajul "Titanic", regizat în 
1997 de James Cameron, a fost filmul 
care i-a adus Gloriei Stuart faima de 
odioară, dar și o nominalizare la premi
ile Oscar, la vârsta de 87 de ani. Gloria 
Stuart este de altfel cea mai în vârsti 
actriță nominalizată vreodată la Oscar.

In acest film, ea a interpretat rolul 
lui Rose, o "versiune" îmbătrân7- \ 
tinerei pasagere Rose - jucată de Rate 
Winslet - de pe transatlanticul Titanic.

în autobiografia 'ei din 1999, 
intimlată "Gloria Stuart: I Just Kept 
Hoping", actrița a declarat: "Știam că 
rolul pe care îl doream și îl așteptam de 
atât de mulți ani sosise în sfârșit!".

Gloria Stuart a fost căsătorită de 
două ori - cu Blair Gordon Newell, de 
care a divorțat în 1934, și cu Arthur 
Sheekman, alături de care a trăit până 
la moartea acestuia în 1978.

contactmusic.com
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Exerciții fizice pentru un trup de invidiat
Pentru a scăpa definitiv de ce
lulita sau pentru a scăpa de ki

logramele în plus, dar nu în 
ultimul rând pentru a avea o 
musculatură fermă și de invi
diat este suficient să urmezi 

un program de exerciții 
simple dar eficiente.

Programul de exerciții se în
tinde pe o perioadă de opt săp

tămâni, timp în care este 
exclusă orice dietă, însă este 
recomandat consumul a cel 
puțin doi litri de apă zilnic.

Pentru un rezultat vizibil, in
clude în program și 20 de mi

nute de mers rapid după 
terminarea exerciților.

R A

Ideea de bază a acestui program 
este antrenamentul rapid și în forță. 
Trecerea de la un exercițiu la altul tre
buie să fie rapidă. Pentru a urma acest 
program este nevoie de o saltea de 
exerciții, în lipsă se poate folosi și o 
pătură și o ganteră de două - maxim 
trei kilograme.

Exercițiu pentru 
coapse și fund I
Se lucrează pentru tonifîerea 

coapsei interioare, tonifîerea fundului 
și a zonei inferioare a coapsei. Stai 
dreaptă, în picioare. Indepărtează-ți pi
ciorul drept de cel stâng. în tot acest 
timp, ține ganterele în mâinile îndoite 
în față. Ghemuiește-te până ajungi cu 
coapsele paralele cu pământul. Acum, 
ridică-te din călcâi. Pe măsură ce faci 
această mișcare, apropie-ți piciorul

stâng de cel drept, până ajungi în 
poziția din care ai pornit. Efectuează 
două seturi a câte 20 de astfel de 
mișcări, altemându-ți piciorul de pe 
care pornești. Ar trebui să simți cum se 
întăresc partea interioară a coapsei și 
fundul.

Exercițiu pentru 
coapse și fund II
Se lucrează pentru tonifîerea 

părții din față a coapsei și tonifîerea 
fundului. Stai dreaptă, cu picioarele 
îndepărtate și ține ganterele pe fiecare 
umăr. Mâinile ar trebui să fie îndoite 
din cot și burta suptă. Ghemuiește-te 
încet, astfel încât picioarele să ajungă 
paralele cu pământul. Din această 
poziție, efectuează scurte ridicări din 
călcâi timp de 30 de secunde. întoarce- 
te la poziția de start. Efectuează două 

seturi a câte 30 de secunde de ridicări 
scurte.

Exercițiu împotriva 
celulitei de pe brațe
Stai dreaptă, în picioare, și ține în 

fiecare mână o ganteră. îndoaie-ți 
coatele cu palmele în sus, astfel încât 
să aduci ganterele la piept. Ține-ți 
coatele lipite de corp. Menține câteva 
secunde și întoarce-te la poziția de 
start. Efectuează câte două seturi a câte 
șase ridicări.

Pe măsură ce îți îndoi coatele, vei 
simți mușchii brațului contractându-se.

Exercițiu
pentru tricepși
Stai întinsă pe spate pe saltea sau 

pe o pătură așezată pe podea (în nici

un caz în pat sau pe o suprafață 
moale). Ține ganterele cu ambele 
mâini ridicate. îndoaie-ți mâinile dea
supra capului. Menține pentru câteva 
momente și revino. Efectuează câte 
două seturi a câte 20 de astfel de 
mișcări. Ar trebui să îți simți tricepșii 
cum se contractă.

Un abdomen
bine definit
Stai întinsă pe saltea, cu mâinile 

așezate la ceafă (pentru a-ți susține 
capul) și picioarele drepte ridicate. 
Coboară-ți picioarele câțiva centimetri 
fără a le îndoi. Menține câteva secunde 
și apoi revino în poziția de start. 
Concentrează-te asupra mușchilor ab
dominali pe măsură ce îți ridici pi
cioarele. Ai grijă să nu faci mișcări 
bruște. Efectuează două seturi a câte 
12 repetări.

Metode simple de relaxare
Situațiile stresante vor exista întot

deauna. Important este să știi cum să le 
^estionezi și ce poți face pentru a ține 
stresul sub control, numai prin metode 
naturale. Iată câteva tehnici de rela
xare, pe care le poți pune în practică 

oricând și oriunde!

Relaxarea progresivă 
a musculaturii

• Imbracă-te cu ceva comod și așează-te con
fortabil.

• Relaxează-te timp de câteva minute, in
spirând adânc și expirând.

• Când te simți pregătită să începi, 
concentrează-ți atenția asupra piciorului drept.

• Gândește-te pentru câteva momente la felul 
în care îl simți.

• Incordează-ți treptat mușchii piciorului. 
ține-1 încordat și numără până la 10.

• Relaxează piciorul. Concentrează-te asupra 
eliberării tensiunii din picior și asupra modului în care 
îți simți piciorul ușor și relaxat.

• Păstrează această fază de relaxare timp de 
câteva momente, respirând adânc.

• Când te simți pregătită, concentrează-ți 
atenția asupra piciorului stâng și repetă aceiași pași ca 
pentru cel drept.

• Continuă apoi cu fiecare parte a corpului, de 
jos în sus, cu abdomenul, spatele, brațele, fața.

Relaxare prin respirație 
conștientă

Respirația conștientă este una dintre cele mai sim
ple metode de relaxare și de asemenea un procedeu care 
însoțește toate celelalte tehnici, ceva mai complexe.

• Stai confortabil, cu spatele drept. Plasează o 
mână pe abdomen și una pe piept.

• Inspiră pe nas. Mâna plasată pe abdomen ar

trebui să se ridice, iar cea de pe piept să se miște foarte 
puțin.

• Expiră pe gură, eliminând cât mai mult aer 
posibil, în timp ce îți încordezi mușchii abdominali. 
Mâna plasată pe stomac ar trebui să coboare, iar cea de 
pe piept să se miște foarte puțin.

• Continuă să respiri, imaginându-ți că elimini 
stresul împreună cu aerul pe care îl expiri.

Ghidarea imaginației

închide ochii și lasă toate gândurile negative și 
temerile să se estompeze. Imaginează-ți locul relaxant, 
implicând toate simțurile, cât mai mult posibil. 
Imaginează-ți cât mai real posibil - tot ceea ce poți auzi, 
tot ce poți simți, mirosi sau atinge. De exemplu, dacă 
te gândești că te afli pe marginea unui lac:

• vezi apusul soarelui
• auzi păsările cântând
• simți mirosul copacilor și al florilor
• simți apa rece pe picioare
• respiri aerul curat și proaspăt.

ni# K
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Sindicaliștii din Sanitas strâng semnături pentru a da in judecată Guvernul. 
Mai mult de5.990 dintre cei 6.000 de membri de sindicat au semnat deja. 
Sindicaliștii sunt nemulțumiți de micșorarea salariilor cu 25% și revenirea 
la vechea salarizare, dar și plata retroactivă a sumelor de bani pierdute în 
urma acestei scăderi.

Aproape 200 de copii români 
au fost obligați să cerșească 
în Marea Britanie

Dezvăluiri șocante într-un arti
col apărut în cotidianul Daily Tele
graph. Acesta relatează despre o 
bandă de români care a răpit aproape 
200 de copii pe care i-a obligat să 
cerșească și să fure în Marea Bri- 
tanie.Copiii erau obligați să cerșească 
și să fure.

Publicația scrie că minorii au 
fost luați din România împotriva 
voinței familiilor. Au fost bătuți, 

abuzați și unii chiar desfigurați apoi 
învățați cum să fure din buzunare sau 
din magazine sau să cerșească mila 
străinilor.

Rudele din țară erau amenințate 
constant să nu sesizeze autoritățile. 
Copiii, a căror vârstă varia de la 
câteva luni la 17 ani, au fost 
descoperiți în cadrul unui raid în 
Berkshire.

O companie ucraineană susține că
una dintre navele sale a fost jefuită în România
Compania ucraineană de navi
gație pe Dunăre din regiunea 
Odesa a anunțat luni că una 

dintre navele sale a fost jefuită 
pe teritoriul României, potrivit 
unui comunicat de presă citat 
de Interfax Ucraina, relatează 
Kyiv Post, în ediția electronică.

Portivit comunicatului, nava era 
ancorată în portul Agigea, unde aștepta 
să fie verificată, când mai multe per
soane au coborât din mașini ce s-au 
apropiat de aceasta și au început să 
descarce manual metalul de pe navă și 
să îl încarce în mașini. Căpitanul a 
încercat să oprească hoții, dar nu a 
reușit.

în timpul atacului, persoanele ne
cunoscute au descărcat aproximativ 
cinci tone de metal. Două tone au fost 
lăsate pe mal, iar membrii echipajului 
le-au reîncărcat pe navă.

Potrivit companiei, agentul a

trimis declarația despre incident 
poliției, în numele căpitanului.

Conducerea companiei a informat, 
de asemenea, ambasada Ucrainei în 

României, Ministerul Transporturilor și 
Comunicațiilor din Ucraina și 
pregătește un apel către Corn 
Dunării.

—i

Restricțiile privind gelurile 
și cremele la bordul avioanelor 
vor fi anulate în curând

Pasagerii vor putea să urce, în 
curând, la bordul avioanelor cu 
creme, geluri sau lichide cosmetice, 
spre desosebire de situația curentă, în 
care aceștia nu au voie sthUrce în 
avion cu asemenea substanțe, a 
anunțat luni Organizația Aviației 
Civile Internaționale (OACI).

în schimb scanerele corporale, 

la care Italia intenționează să renunțe, 
ar trebui să fie dezvoltate, ele urmând 
să permită, în timp, reducerea cozilor 
de așteptare. Există câteva variante 
posibile, și anume unele țări riscă să 
respingă pasagerii care refuză să 
treacă prin aceste scanere, iar altele 
vor propune, opțional, percheziții 
corporale.

China vrea să ofere sprijin fața de statele UE 
cu probleme financiare
Cfuna și-a exprimat marți, la 

nivel diplomatic, sprijinul față 
de eforturile unor state mem
bre ale Uniunii Europene de

nanciar-fiscale.

Fu Ying, ministru adjunct de 
externe, a declarat că problema da

toriilor, eu care se confruntă mai 
multe state UE, va fi unul dintre 
obiectivele turneului premierului 
chinez, Wen Jiabao, care va vizita 
săptămâna viitoare Belgia, Italia, 
Grecia și Turcia. "Avem o atitu
dine pozitivă în privința planurilor 
adoptate dc Uniunea Europeană și 
de FMI și am luat notă de multi
tudinea de măsuri adoptate de gu

vernul Greciei. Snerăm că Grecia 
își va putea reveni din greutățile 
actuale", a declarat Eu într-o 
conferință de presă.

China a sprijinit deja Grecia, 
angajându-se să efectueze 
investiții substanțiale în această 
țară. Totouată, Beijingul a investit 
masiv recent în obligațiuni guver
namentale spaniole.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

GLASUL HUNEDOAREI

Duminica 09-17 - tapițerie cu soluții specifice;
Telefon: 0701 97 3.940

- 5 spâlârl n gransl
- legitimație Eexierior + interior, 16 ronl )

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

1 lună - 8,5 lei
3 luni - 25 lei
6 luni - 50 lei

12 luni - 100 lei bâ

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100 

sau 0354/882.101
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Cu lobda prin cucuruz, etapa a treia
între culesul porumbului, zdro

bitul strugurilor și așezarea butoaielor 
cu prune, oamenii și-au mai făcut loc în 
acest final de săptămână și pentru fot
bal.

Cea de-a treia etapă a campionat
ului județean de fotbal s-a consumat 
sub aceleași auspicii. Atâtea goluri, câți 
bostani în căruță, cum ar zice oamenii 
strânși la o bere rece la magazinul din 
centru. Se întrezăresc deja, echipele cu 
gânduri serioase de promovare, în toate 
cele trei serii ale ligii a V-a din județ. 
Astfel, lucrurile sunt ceva mai echili
brate în seria Brad, acolo unde patru 
echipe au câte șase puncte, Mureșul 
Brănișca rămânând în frunte, chiar dacă 
etapa aceasta a „făcut tușa”.

în seria de pe valea Streiului, aerul 
are de munte pare să le priască 

' ațeganilor de la Roben și celor de la 
.vâul de Mori, echipe ce ocupă primele 
două locuri din clasament, cu maxi
mum de puncte după trei jocuri. în 
schimb, pe Mureș, lucrurile sunt ceva 
mai clare. Dacia din Boșorod a demarat 
î ambă și s-a distanțat deja la două 
puncte de principalele urmăritoare, 
Silva Miracol Hărău și CS Ghelari.

De altfel, tot din această serie vine 
și contra-performera ligii a V-a, Beri- 
anul Beriu, echipă ce a nimerit poarta 
adversă doar o singură dată, în cele trei 
meciuri disputate.

Iată rezultatele complete 
ale etapei a treia din liga a V-a:

Seria Brad:
Santos Boz - Unirea Șoimuș 1-2
Voința Vă| ișoara - Recolta Bucureșci 1 -3
Ponorul Vața - Sprint Luncoiul de Jos 1-0
Unirea Buceș - Șoimul Băița 1-0
Mureșul Brănișca a stat

CLASAMENT:
1. Mureșul Brănișca 2 2 0 0 7-5 6p
2. Ponorul Vața 3 2 0 1 4-2 6p
3. Unirea Șoimuș 3 2 0 1 5-4 6p
4. Unirea Buceș 3 2 0 1 2-2 6p
5. Sprint Luncoiu de Jos 2 1 0 1 6-3 3p
6. Recolta Bucureșci 3 1 0 2 6-6 3p
7. Șoimul Băița 2 1 0 1 2-2 3p
8. Santos Boz 3 1 0 2 6-7 3p
9. Voința Vălișoara 3 0 0 3 5-12 0p

Seria Strei:
AS Sântămăria Orlea - Sargeția Bretea Romană 4-2
Cetate Răchitova - Roben Hațeg 1-2
Retezatul Râul de Mori - Streiul Baru Mare 4-0
Narcisa Sălașul de Sus - Unirea General Berthelot 1-3
Măgura Pui a stat

CLASAMENT:

1. Roben Hațeg 3 3 0 0 9-3 9p
2. Retezatul Râul de Mori 3 3 0 0 10-4 9p
3. Cetate Răchitova 3 2 0 1 8-5 6p
4. Sargeția Bretea Romană 2 1 0 1 5-5 3p
5. AS Sântămăria Orlea 2 1 0 1 6-7 3p
6. Măgura Pui 2 1 0 1 2-3 3P
7. Unirea Grai Berthelot 3 1 0 2 6-8 3p
8. Narcisa Sălașu de Sus 3 0 0 3 4-9 Op
9. Streiul Baru Mare 3 0 0 3 3-9 0p

Seria Mureș:
Agrocompany Băcia - CS Ghelari 0-3
Silva Miracol Hărău - Goanță Ghelari 3-1
Real Sântandrei - Streiul Simeria Veche 8-2

! Dacia Boșorod -Cema Lunca Cernii 4-2
CFR II Simeria - Unirea Vețel 5-1
Berianul Beriu - Minerul Teliuc 0-2

CLASAMENT:

1. Dacia Boșorod 3 3 0 0 19-4 9p
2. Silva Miracol Hărău 3 2 1 0 6-2 7p
3. CS Ghelari 3 2 1 0 4-0 ?P
4. Goanță Ghelari 3 2 0 1 12-4 6p
5. CFR II Simeria 3 2 0 8 10-8 6p
6. Cema Lunca Cernii 3 1 1 1 9-6 4p
7. Real Sântandrei 3 1 1 1 11-10 4p
8. Minerul Teliuc 3 1 1 1 2-4 4p
9. Agrocompany Băcia 3 1 0 2 5-10 3p
10. Unirea Vețel 3 0 1 2 4-15 lp
11. Berianul Beriu 3 0 0 3 1-8 Op
12. Streiul Simeria Veche 3 0 0 3 3-15 Op

înapoi pe semicerc
Handbalistele de la Cetate 
Deva se întorc la muncă. 

Mâine, de la ora 18.00, echipa 
antrenată de Alexandru Weber 
f. riiește vizita celor de la Rul

mentul Brașov, într-un meci 
din etapa a treia a Ligii Națio

nale de Handbal feminin.

Campionatul intern se reia ast
fel, după pauza prilejuită de partic
iparea naționalei României la Cupa 
Mondială din Danemarca, turneu pe 
care „tricolorele” l-au câștigat fără 
să piardă vreun joc.

Teoretic, pauza pricinuită de 
prezența naționalei în Danemarca ar 
trebui să fie de bun augur pentru de- 
vence, care au avut prilejul de a-și 
solidifica relațiile de joc, având în 
,zedere că lotul devean s-a consoli
dat cu doar câteva zile înainte de 

• startul campionatului. Cu toate 
acestea, antrenorul emerit al 
echipei, Ion Mătăsaru, este de 
părere că această pauză forțată nu a 
venit tocmai bine pentru Cetate, 
deoarece echipa se afla într-o 
creștere de formă, lucru confirmat 
de victoria de la Caracal, din fața 
nou-promovatei SCM Craiova (27- 
28). După două etape, Cetate Deva 
ocupă locul nouă în clasament, cu o 
victorie și o înfrângere și se poate 
lăuda cu cea mai bună marcatoare 
din campionat, Carmen Cartaș, in
terul formației hunedorene marcând 
de 19 ori în cele 120 de minute de 
joc.

Brașovencele Marianei Târcă 
au parte de un start dezastruos, în 
care au pierdut ambele jocuri (29- 
39 cu Tomis Constanța, respectiv 
23-39 cu campioana Oltchim), 
având totodată și cea mai slabă 
defensivă din campionat, cu 68 de 
goluri primite.

Partida de mâine are o 
semnificație aparte pentru una din 
portărițele Devei, Daniela Vălean, 
asta deoarece, sezonul trecut, 
aceasta a evoluat, chiar sub Tâmpa, 
sub comanda Marianei Târcă.

Claudiu Sav

Derby în Vale, în etapa a Il-a 
a Cupei României - faza 
județului Hunedoara

Programul complet 
al etapei a treia:

Oltchim Râmnicu-Vâlcea
- Tomis Constanța 

CSM Cetate Deva - Rulmentul 
Urban Brașov 

Universitatea Reșița - SCM 
Craiova

„U” Jolidon Cluj - HCM Știința 
Baia Mare

HCM Buzău - HC Oțelul Galați 
HC Dunărea Brăila HCM 

Roman
CSM București - HC Zalău

Primele 13 jocuri din cadrul 
celei de-a doua etape a Cupei 
României la fotbal - faza județului 
Hunedoara se desfășoară, astăzi, cu 
începere de la ora 16.00. Duelurile 
dintre echipele din cea de-a patra di
vizie și cel din campionatul județean 
se vor încheia, miercuri 6 octombrie, 
cu ultimele trei jocuri ale competiției.

Comisia de Competiții a 
Asociației Județene de Fotbal Hune
doara, prezidată de Adrian Rusu, a 
stabilit în urmă cu o săptămână par
tidele ce vor avea loc în aceasta 
etapă, în sistem eliminatoriu. Cel mai 
echilibrat joc se va disputa în Vale, 
între ocupanta primei poziții, în liga

Programul complet 
al etapei a Il-a a Cupei României:

Retezatul Râu de Mori - Inter Petrila 
Măgura Pui - Universitatea Petroșani 
Cetate Răcbitova Minerul Aninoasa 
Jiul Petroșani - Minerul Uricani 
Streiul Simeria Veche - CNS Cetate Deva 
Silva Miracol Hărău Aurul Brad 
Unirea Buceș - Victoria Bălan 
Șoimul Băița - /.aratului Crișeior 

Tot astăzi, la Casa Fotbalului, de la ora 15.30, va avea te tragerea 
la sorți a programului optimilor Cupei României. Meciurile sunt progra
mate a se disputa pe 2T octombrie, programul definitiv urmând safe sta
bilit în funcție de grila jocurilor televizate.

Doar două din cele 16 echipe calificate în optimile ediției din acest 
an vin din liga a doua (ALRO Slatina și Voința Sibiu), restul fiind formații 
din prima divizie: Universitatea Cluj, CFR Cluj, Universitatea Craiova, 
Rapid. Unirea Urzteeni, Sportul Studențesc, FCM Târgu Mureș, Gloria 
Bistrița, FC Timișoara, , Pandurii Târgu Jiu. Dinamo, FC Brașov, Astru 
Ploiești și Steaua.

a patra, Jiul Petroșani și formația de 
pe locul patru, Minerul Uricani. 
Echipa secundă a Hunedoarei va 
primi vizita Voinței Vălișoara, în 
vreme ce „studenții” din Petroșani se 
vor deplasa la Pui, pentru jocul cu 
Măgura.

Meciurile se vor desfășura în 
sistem eliminatoriu, iar dacă după 90 
de minute de joc, cele două echipe se 
vor afla la egalitate, se vor mai juca 
încă două reprize de prelungiri a câte 
15 minute. Dacă și după expirarea 
timpului adițional, scorul se menține 
egal, se va trece la executarea lovi
turilor de departajare.

Sprint Luncoiiil de Jos - Batsictts Brăștîe 
CS (ihelari - Ciori a Beoagiu 
Goanță Ghehiri - Aurul Certe]
Minerul Teliuc - Metalul Crișeior 
Unirea Vețel - Santos Boz

Miercuri, ora 15.30:

Streiul Baiu Mare - Retezatul Hațeg 
IC Hunedoara II - Voința Vălișoara 
Agrocompany Băeia - CS Vulcan



Murphy (Daniel Baldwin), un pilot veteran, și superiorul său. căpitanul Rey
nolds, sunt răpiți de către membrii unui cartel al drogutiSor in scopul de a ii 
ajuta să transporte cu avionul un congresman american. Murphy j/ /Crr- 
nolds găsesc o cale pentru a cere ajutorul și o escadrilă reușește sâ-i elibe
reze pe cei doi soldați. (Pro Cinema: 22:00; Forță invizibilă)
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I Armate

Și-a început cariera muzicală în 1991, 

la vârsta de 15 ani, ca vocallstă a unei 

trupe de punk. Trupa a câștigat o compe

tiție locală șl a fost astfel Invitată să 

cânte în deschiderea concertului Ramo- 

nes.

La acest spectacol l-a cunoscut pe 

Brendan Canning șl pe Kevin Drew, cu 

care, 10 ani mai târziu, forma trupa Bro

ken Social Scene.
în 1995, este forțată să renunțe o peri

oadă la muzică pentru a-și reface voce» 

șl se mută din Calgary la Toronto. Nu« 

rezistat prea mult timp departe de sce

nă șl a revenit mal întâi ca basistă a tru

pei Noah’s Arkweld, iar apoi la chitara 

formației By Divine Right, cu care plea

că In câteva turnee Intre 1998 și 2000.
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TV/?1 TV 72
07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Fii bărbată, Grace! (francez se-
07:30 La prima oră (matinal) rial de comedie, 2006 - 6.)
08:00 Desene animate 08:00 Tandem de șoc (serial de co-
08:30 Mediterana 27 (rel.) medie, 1994, rel. - 15.)
09:00 Pur și simplu delicios (rel.) ■ 09:00 Arabei a se întoarce (cehoslo-
09:05 Verde'n față (rel.) vac serial, 1993 - 18.)
09:15 Pirații 10-00 Telejurnal; Sport
10:15 Dovadă de iubire (brazilian se- 10:20 Liber pe contrasens

rial, 2005 - 63.) 11:20 Aromânii (rel.)
11:15 Fotbal UEFA Champions Lea- 11:50 Vorbe peste timp

gue (rel.) 12:00 Telejurnal; Sport
12:45 Iubiri dincolo de ecran O:® Popasuri folclorice (2008)
12:55 Legendele palatului: doctoral 14: 311 Zon@ IT (2007, rel.)

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 28) 15:00 împreună în Europa
13:55 Istorii de buzunar (rel.) 16:00 Fii bărbată, Grace! (francez se-
10:00 Telejurnal; Sport; Meteo rial de comedie, 2006, rel. - 6.)
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 17:00 Tandem de șoc (canadian-SUA
15:30 Oameni ca noi (reportaj, rel.) serial de comedie, 1994 - 16.)
16:00 Conviețuiri (documentar) 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro-
17:00 Generația contra (rel.) mânia
17:55 Eu, tu, noi 18:15 Poate nu știai
18:25 Amintiri din istorie 18:30 Ghid de vacanță (serial docu-
18:30 învinge apele! mentar, 2007 - 4.)
18:40 Legendele palatului: doctorul 19:00 Aventurierii (canadian film se-

Hur Jun (serial, 2007 - 30.) : rial de aventură, 2002 - 21.) 60'
19:40 Sport i cu Michael Biehn, Karen Cli-
20:00 Telejurnal; Meteo 1 che, Jesse Nilsson, Christien
21:05 Studio fotbal UEFA Cham- : Anholt

pions League 20:15 Baschet: Steaua - BC Kiev
21:40 Fotbal: Intemazionale Milano - Ora de știri (show de întâlniri)

Werder Bremen 25:10 Antigua, viața mea (argenti-
23:50 Studio fotbal UEFA Cham- : nian-spaniol dramă, 2001) 110'

pions League cu Ana Belen, Cecilia Roth, Da-
, niel Valenzuela, Jorge Manrale

(16:00
08:00
10:00
11:15

13 @0
14:00

14:30

16:00
17:00
19:00
20:30

22:00

23:(lO
23:45

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani
In gura presei
Fata cu cercel de perlă (dramă 

biografică, 2003) -
Observator
Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
Plasă de stele (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
Observator
Acces Direct
Observator
Te pui cu blondele? (emisiune 

concurs)
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010) 60' cu Alina 
Pușcaș, Antonia Ionescu, Ana 
Maria Donosa, Alexandru Cos-
tea
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

06:00 Happy Hour
07:00 Știrile Pro TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 între coșmar și realitate

(dramă, 2009, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel. - 3832.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 O vedetă-detectiv (SUA-cana- 

dian dramă, 2008)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973-3833.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Fracul magic (SUA acțiune-co- 

medie, 2002)
B21B0 Știrile Pro TV
23:00 Supernatural: Aventuri în 

lumea întunericului (serial de 
acțiune, 2005 - 22.) 60' cu Jared 
Padalecki, Jensen Ackles, Jef
frey Dean Morgan, Nicki Aycox

07:00 Pe cuvânt de femeie
08:15 Săracii tineri bogați
09:45 Legământul
11:15 Paradisul blestemat
12:30 O mare de pasiune
14:00 Marina
15:15 Victoria
16:15 Rețeta de ACASĂ
16:30 Rosalinda
17:25 Vremea de ACASĂ
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune
19:30 Săracii tineri bogați
20:30 Iubire și onoare
21:30 Cealaltă față a Analiei (serial. 

2008) cu Martin Karpan, Eliza
beth Gutierrez, Victor Corona, 
Jose Guillermo Cortines

22:30 Poveștiri de noapte
&30 7 păcate (serial de dramă,

2007) 45' cu Gabriela Duarte, 
Claudia Jimenez, Giovanna An
tonelli, Reynaldo Gianecchini

06:00 Cireașa de pe tort 
07:00 Camera de râs 
0M0 Nimeni nu-i perfect (român se- : 

rial de comedie, rel. - 49.)
08:00 Galileo
08:20 Sport cu Fiorentina
09:15 Noiembrie
11:30 Cu lumea-n cap 
ISiSB Levintza prezintă 
13:15 Mondenii Show 
14:00 Mississippi (comedie, 2007) 
16:00 Cireașa de pe tort 
17:00 Trăsniții 
18:00 Focus 18 90' 
19:00 Focus Sport 
19:30 Cronica Cârcotașilor 
22:15 Trăsniții (serial de comedie, 

2007- 15.)
ISM Mondenii Show
23:30 Frumoasa și leopardul (SUA 

aventură, 1992) 94' cu Brooke 
Shields, Martin Sheen, David 
Keith, John Varty

B

18:40
20:00

21:55

23:35

13:40 Secrete fatale (SUA comedie de familie, 2001) 
15:15 Kit Kittredge: O fetiță americană (dramă, 2008) 
16:55 Orașul fantomelor (SUA comedie, 2008)

Un an cu un câine (SUA comedie, 2009) 80' cu Jeff Bridges 
G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei (acțiune, 2009) 107' cu Dennis Quaid, 

Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt
Harold și Kumar evadează din Guantanamo Bay (aventură, 2008) cu 

John Cho, Rob Corddry, Kai Penn, Missi Pyle
Otis (thriller) cu Bostin Christopher, Ashley Johnson, Daniel Stem

15:45 Ruleta destinului (serial - 4.) cu Chad Michael Murray
16:45 Un bărbat bun la toate (comedie, 1990- 11.)
17:15 Imaginum (mexican film de animație, 2005) 82'
19:00 Războiul de acasă (SUA serial, 2005 - 7.)
20:00 Tinerii mușchetari (SUA film serial de aventură, 2005 - 9.)
21:00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 25.) 30'cu Laura San Giacomo, Ge

orge Segal, Wendie Malick, Enrico Colantoni
22:00 Forță invizibilă (SUA film de acțiune, 2000) 99' cu Daniel Baldwin, 

Joe Lala, Lisa Vidal, Hannes Jaenicke



Is A'<? puteți citi pe internet la
http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva zidar rosar-tencuitor

Telefon: 0755.999.916 Hunedoara

barman 3 Telefon: 0755.999.917

betonist I agent comercial 1

casier 23 agent de securitate 2

cusator piese din piele si înlocuitor
2

asistent medical generalist 1

dulgherțexclusiv restaurator)
4

educatoare 1

faianțai 1

fierar betonist I

funcționar informații clienti
5

îngrijitor clădiri 10

învățător I

râtor comercial 68

crator gestionar 1

muncitor necal. la asamblarea, mon-
tarea pieselor 25

operator calculator electronic °i
rebele 3

oV (chelner) 1

pavator 10

prelucrător produse ceramice prin
extrudare 2

primitor-distribuitor materiale si
scule 2

tractorist 1

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în
locuitor 7

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

munc.necal.Iaamb, prod, sub forma 
de praf si granule 2

Petroșani

cusator piese din piele si înlocuitori
10

dispecer 1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

mecanic agricol 1

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 77

Telefon: 0755.999.918

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masinâ de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

zidar rosar-tencuitor 3

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarcator-descarcator 1

asfaltator 1

barman 1

bucătar 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

lacatus montator 1

Mica publicitateos k
Vând casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, gră
dină 860mp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

■and apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb 
cu apartament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.0001ei neg. Tel.0735.066.695

mecanic utilaj 2

muncitor necal ifîcat în 
confecțiilor

industria
4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

croitor 1

munc.necal.în i nd .confecțiilor
11

Vulcan cusator piese din piele si înlocuitor
5

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații

mecanic utilaj 1
munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 7montator placaje interioare si exte

rioare 1
șofer autocamion, mașină de mare

- tonaj 1munc.necal.la întret.drumuri, șo
sele,poduri,baraje 2

vânzător 1
operator instalații dincentrale elec
trice 4 Călan
șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1 Telefon: 0755.999.924

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

lacatus mecanic 1
zidar pietrar 1

munc,necal în ind. confecțiilor
6Simeria

Telefon:0755.999.921 Hațeg

0 Telefon: 0755.999.925

Orăștie ambalator manual 5

Telefon: 0755.999.922
barman 2

bucatar 3
cusator articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2 femeie de serviciu

stivuitorist 1 ospătar(chelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

Petrila

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrator comercial 3

manipulant mărfuri 1

montator accesorii pentru calapoade
1

munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 1

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masinâ de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad,
Hunedoara, Hațeg, Orăștie, Călan, Geoagiu. 

Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 
Informații suplimentare lanr. de tel. 0734.310.133.

Vând casă cu grădină în 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288

V*. Visă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. 
M Âe pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere,
baie, bucătărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

Vând apartament 2 camere în Simeria, sri=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț
135.000 Iei. Tel.0748.689.532

Vând apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
noi, termopan, amenajat. Preț 75.000 lei.TeI.0769.839.694

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. 
Produse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzii 
tel.0730 549 659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro
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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE
S.C. ONE JOBS IMPEX S.R.L. angajează personal masculin, sub 40 de ani, cu carte 
de muncă în România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă_ 
Tel. 0722.775.557

Vând casă și bală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694

Vând apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, ter
mopan, semidecomandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

DIVERSE
k

Vând apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 
170.0001ei neg. Tel.0721.805.675

Vând apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
st=50mp. Preț 63.0001ei. Tel.0748.347.128

Vând casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 
30.0001ei. Tel.0748.689.532

Vând apartament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
0735.066.695

Vând casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, st=400mp.
Preț 80.000 euro. Tel.0748.347.128 

\ *rsd apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, ter
mopan, parchet lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694

Vând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț
125.000lei. Tel. 0735.066.695

Vând apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
120.0001ei neg. Tel.0769.839.694

Vând apartament 3 camere în Simeria , bloc de cărămidă, decomandat, CT, st=78mp, sau 
schimb cu casă pe sate plus diferența, Uroi, Tâmpa, Băcia. Preț 130.0001ei. tel 
0729.015.069

Vând apartament 3 camere în Deva, st=70mp,l balcon, baie, termopan, bucătărie, hol, mo
bilat, garaj 20mp, locuibil, bloc de cărămidă. Preț 52.000euro neg. Tel.0769.839.694

Vând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț
135.0001ei. tel 0721.805.675

Vând casă în Simeria, 4 camere, hol, anexe, grădină, st=840mp, gaz, apă, canalizare, casă 
din cărămidă. Preț 270.0001ei. Tel. 0746.689.532

Vând casă 4 camere, termopane, uși, băi cu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel 
0743.832.083

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și 
cer seriozitate.Deva.Tel.0354.738.163

Vând vin roșu și alb, 2 lei/L. Vând pui japonezi. Tel.0743.426.364

Vând hamsteri 10 lei 'buc., câine Ciobănesc German femelă de 2 ani cu 1501ei. 
Vând boiler electric de 15L cu 1501ei. Tel.0743.832.083

Vând aparat copt pâine electric cu 130lei, cumpăr câine Ciobănesc German ofer 
2001ei, vând mașină de spălat automată 1001ei, vând combină frigorifică. 
Tel.0720.825.503

Vând fostă de piele neagră, talia 32, nouă, preț 1501ei neg.Tel.0254.228.748

Cumpăr țiglă veche în zona brad. Tel. 0726.390.037, 0246.582.288

Caut persoană serioasă pentru îngrijirea animalelor în Brad. Ofer o masă pe zi 
și recompensă în bani. Tel.0722.775.557

1Vând apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț 
70.0001ei. Tel. 0748.689.532

AUTO

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 
lei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșa
bilă. Preț 2.500eur neg. Tel. 0762.589.175, 0734.965.619

Vând volan Momo Racing Feed Back Wheel Logitech, nou. Tel. 0723.469.692

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, foil option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț
1.900 eur. neg. Tel.0723.239.203

(text maxim 50 de cuvinte)
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I
I

; Semnătura
I
II ................................. ...... ...... .
I
I

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale
\ amplasate în următoarele locații:
! Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”;
■ Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară,
; str. Minerilor, nr. 5-7;
I Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
I și Ia redacție:
■ Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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Silvadez

Adeziv flexibil

e n

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

Fabrica de martore uscate
și adezivi Hunedoara.

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autanivelante

25». H<r

Supremația calității

22,00

lei/tonă23,00

leilnM

lei/tcnă25,00

lei/tonă

Piatră concasaiă (cobi ură) 4

Piatră concasaiă (criblwră ) 8 -

lei/ton$

-***■ * Rezervai
0254.264 039|

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
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apoltu Mare

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010, NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT ", DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

S.C. TELECERNA SRL
stoc agregate de balastieră în cantități foarte ms,.

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204


